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Ckręgowa Stacla Cherłicano - Rolnicza w Kielcach, ul, Wapienniknwa 21,25-112 Kiette, ł:a podstawle
art.28 ust, 1, pkt 3 i4 usiawy z dn. 10 tipca 2007 r, § n&wsżach inawnxenitl iBz. |',}. z ?017 r, p*z SS8},
podaje npinię o sxładzig chernicenyrn nawozu na zlecenie Produł*nta:

Irrrslrawre* §pó$ka Aftcgłre
lfkówka ż4 2$-SSź ffowimy

&T§ST Nr 31/17

do §praurocdanja z §adań Nr §§7J§7 z dnia 12.10.2017 r"

Nazwa nawozultyp/llazwa handlowa: Wapno nawozowe tlęnkgwe

Mi*jsce pobrania próbki {xakład produkcy;ny} *

§r eleconla Nl#l&tr/'l

§póllra Akcyjna
2§-052 Nowjny

Trzuskawica
§ifkówJra ?4,

Data pobrania próbki: 2§ 0§.2017 r

0kres pr*dukcji nawozul 16 - 17.0$,?a17 r

Stan fizyczny naw§xu: pylisty, drobnoziarnisty

Nazwisko i imię próbkobiorcy; §tanisław Caba1

Numer |aboratoryjny próbki: l§Wl81/1

Nr protokołu pobnania l l,Jr plomby, 4410117, A 2§88l4

20.09 żn17 t", 2§"§9.2CI17 r.,

Wieiko*ć pańii pnyjęta do oceny (w t*nach). 3S0 ton

Warunkt przechowywania nawozu: 1 sjlos 3$CI ion

Data dostarczenia próbkido anaitry, 2"Q 09.2017 r.

Data wykonania anaiiey. ?§.O§} - 0§.10,2017 r

Oznakowanie próbki prxez Klienta. Wapno nawczowe tienkowe odmiana 01

"WvryggtlŁ ____]§twierdeona zawartość
9§,8 %

nalwyzej25 % l

{Certyfikat Akredytowaneglo l_aboraforium |łr A§ 333j

Wapąq na}yo&owe niezawieralące.rnaqnezu CąO 80 %.q{m, §1 {t!ęĘkp}rlą}

ZawańoŚĆ §aS i uziarnienic spełniają wymagania xawańe w Zał. nr §, Tah" 1 Rorpeirxądxeni*
Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r, w sprawie sposcbtl pakcwarłia naw*zów
rnineralnych, u:nieszczania informacji o składnikach nawozswych ne tych npakowxniach,
sposobu badania narryozów rnineralnych oraz typów wapna naw§uow€§CI {Da. U- f{r, 1§3,poz.
1229). Zawartość Fb i Cd spełniają wymagania ckreślone w § {4 ust.4 pkt"1 Rczporządzenia
Ministra Rolnictiłra i Rozwoju Wsi u dnia 18 czeruyca 2008 r" w *prawle rłrykonania n*ektórych 
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